
   

3  Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, 

uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, 

Cusj en Seba in uw plaats. 

4  Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt 

en heb Ík u liefgehad. Daarom heb Ik mensen gegeven in 

uw plaats en volken in plaats van uw ziel. 

5  Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de 

zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij 

ondergaat zal Ik u bijeenbrengen. 

6  Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het 

zuiden: Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, en Mijn 

dochters van het einde der aarde. 

7  Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot 

Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik 

gemaakt. 

 

In de collecte geven we onze liefdegaven voor 

1. Diaconie - Algemeen diaconaal werk 

2. Eigen gemeente – Eredienst. 

 

Zingen Uit aller mond 119 

God is getrouw, Zijn plannen falen niet,  
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.  
Die 't heden kent, de toekomst overziet,  
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen;  
en 't werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,  
volvoert Zijn hand.  
 
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem Zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
 
De Heil'ge Geest, die in de waarheid leidt,  
doet aan Zijn kerk Gods heilgeheimen weten;  
die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid,  
heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten;  
zo bouwt Hij Christus’ kerk van land tot land  
als Gods gezant. 

 
Preek 

Zingen Psalm 56 vers 5 en 6 

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord; 
'k vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
mij bijstand bood, en 't onheil af zou wenden, 
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
door ijver aangespoord. 

 
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in alle nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
zo word' Zijn lof vergroot. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 268 (staande) 

Heer, ik prijs Uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 
U daalde neer van Uw troon 
om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs Uw grote naam. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
Na de dienst is er in de kerkenraadskamer 
gelegenheid om de doopouders Gods zegen toe te 
wensen over de doop van hun kind. Zo laat u zien 
dat u met hen meeleeft 
 
 
W: www.hghg.nl  

Wijkgemeente Noord – Doopdienst 
in de Oude Kerk, zondag 25 oktober 
om 10.45 uur  
 

 
 
 
 
 
 

De heilige doop  

wordt bediend aan: 

Max Hessel Jan Klop 

Sem Cornelis Dirk Zonnenberg 

 
Voorganger:  Ds. C.D. Zonnenberg 
Organist: Wouter de Haas 

 

Orde van dienst 
 
Orgelspel 

 

Binnenkomst kerkenraad met doopouders 

 

Afkondigingen door een ouderling 

 

Voorzang Psalm 8 vers 1 en 4 

HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen; 

hoe wordt Uw Naam op aard' alom geprezen! 

Gij, die de glans van Uwe majesteit, 

hebt boven lucht en heemlen uitgebreid. 

 

Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde! 

De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, 

dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; 

en 's mensen zoon Uw teerste liefde schenkt! 

 

Stil gebed 

 

http://www.hghg.nl/


   

Votum en groet 

 

Zingen Psalm 22 vers 12 en 13 

Gij, die God vreest, gij allen prijst de HEER; 

dat Jacobs zaad Zijn grote Naam vereer'; 

ontzie Hem toch, o Israël, en leer / vertrouwend wachten. 

Wie mij veracht', God wou mij niet verachten, 

noch oor noch oog van mijn verdrukking wenden; 

maar heeft verhoord, wanneer ik uit d' ellenden 

riep naar omhoog. 

 

Ik loof eerlang U in een grote schaar, 

en, wat ik U beloofd' in 't heetst gevaar, 

betaal ik, op het heilig dankaltaar, / bij die U vrezen. 

't Zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, 

ten dis geleid, wie God zoekt, zal Hem prijzen. 

Zo leev' Uw hart, door 's hemels gunstbewijzen, 

in eeuwigheid. 

 

Lezing 10 geboden en samenvatting van Jezus 

Christus 

 

Zingen Psalm 9 vers 10 en 11 

Hij, die Uw Naam in waarheid kent, 
zal, HEER, op U in zijn ellend', 
vertrouwen, wijl Gij nooit liet zuchten, 
hen, die gelovig tot U vluchten. 
 
Zingt, zingt de HEER, die eeuwig leeft, 
Die Sion tot Zijn woning heeft; 
en laat voor aller volken oren, 
met psalmgezang, Zijn daden horen. 

 
Lezing doopformulier 
 
Zingen kinderlied Op Toonhoogte 431 (intussen 
komen de kinderen binnen) 

Refrein: 
Jezus is de goede Herder. 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de goede Herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 

 

1 Als je 's avonds niet kunt slapen 
en je bang in 't donker bent, 
denk dan eens aan al die schaapjes, 
die de Heer bij name kent. 
(Refrein) 

 
2 En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede Herder, 
Hij vergeet zijn schaapjes niet. 
(Refrein) 

 

Uitleg van de doop aan de kleine kinderen 

 
Doopgebed  

 
Doopvragen aan de ouders, waarna de 
bediening van de Heilige Doop volgt  

 
Na de bediening van de Heilige Doop 
beantwoordt de gemeente staande de volgende 
vraag: 

Gemeente van Christus, belooft u voor deze 
kinderen te bidden, opdat de vruchten van geloof 
en bekering in hun leven gezien zullen worden?  
Wilt u deze kinderen met liefde in uw midden 
opnemen als nieuwe leden van het lichaam van 
Christus, in het besef dat u mede 
verantwoordelijkheid voor hen draagt?  
Neemt u zich van harte voor om hen op 

voorbeeldige wijze voor te gaan op de weg naar 

het Koninkrijk van God door vruchten voort te 

brengen die aan uw doop en bekering 

beantwoorden?  

Wat is daarop uw antwoord? 

 

 

Zingen Psalm 134 vers 3 (staande) 

Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER'! 

 

Kinderen van groep 1 en 2 mogen naar de B-
oppas 

  
Gebed om Gods zegen over de bediening van 

Zijn Woord 

 

Schriftlezing Jesaja 42:18 - 43:7 

18  Doven, hoor! Blinden, kijk en zie! 

19  Wie is er zo blind als Mijn dienaar, doof zoals 

Mijn bode die Ik zend? Wie is blind zoals de 

volmaakte, blind zoals de knecht van de HEERE? 

20  U ziet wel veel dingen, maar u let er niet op. Hij 

doet zijn oren wel open, toch luistert hij niet. 

21  De HEERE was hem genegen omwille van Zijn 

gerechtigheid, Hij maakte hem groot door de wet, en 

luisterrijk. 

22  Dit is echter een beroofd en uitgeplunderd volk; 

vastgebonden in holen zitten zij allen, opgesloten in 

gevangenissen. Zij zijn een prooi geworden, en 

niemand redt; een buit geworden, en niemand zegt: 

Geef terug! 

23  Wie onder u neemt dit ter ore?  Wie slaat er acht 

op en hoort wat hierna zal zijn? 

24  Wie heeft Jakob tot buit gegeven en Israël 

overgeleverd aan rovers? Is het niet de HEERE, Hij 

tegen Wie wij gezondigd hebben? Want zij wilden in 

Zijn wegen niet gaan en zij luisterden niet naar Zijn 

wet. 

25  Daarom heeft Hij over hem uitgestort Zijn 

grimmige toorn en het geweld van de oorlog.  

Dit heeft hem rondom in vlam gezet, maar hij merkt 

het niet op; het heeft hem in brand gestoken, maar hij 

neemt het niet ter harte. 

1  Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, 

uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik 

heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent 

van Mij. 

2  Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u 

zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. 

Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet 

verbranden, geen vlam zal u aansteken. 


